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روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
جمهوری اســامی ایران تصریح کرد: 
اگر تعهدات طرف های برجامی تا هفته 
اول اسفند انجام نشود، دولت موظف به 
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
اســت و اجرای داوطلبانه این پروتکل 

قطعا متوقف خواهد شد.
ســعید خطیب زاده در نشســت 
خبری دیروز خود با خبرنگاران، درباره 
ضرب االجل سوم اسفند بر اساس مصوبه 
مجلس شورای اســامی برای توقف 
اجرای پروتکل الحاقی، افزود: این اقدام 
به معنای توقف نظارت های فراپادمانی 
است و از آن جایی که ایران عضو پادمان 
و ان پی تی است، همکاری با آژانس ادامه 
می یابد ولی اجــرای پروتکل  الحاقی 

متوقف می شود.
وی در خصوص نامه اخیر نمایندگی 
ایران در آژانس و هشــدار بــه این نهاد 
درباره نشــت اطاعات، با بیان اینکه 
نهایت همکاری را با آژانس داشــتیم 
اما در گذشــته شــاهد درز اطاعات 
بودیم، گفت: این اولین نامه ما نیســت 

و ان شااهلل آخرین نامه ما باشد. آژانس 
مســئولیت حقوقی و قطعی نسبت به 

حفظ محرمانگی اسناد دارد. 
وی ادامه داد: این اسناد ذاتا محرمانه 
هستند وگرنه فعالیت های ایران شفاف 
است. متاسفیم سهل انگاری های جدی 
رخ داده اســت. این نامه برای یادآوری 

مسئولیت های آژانس بود.
آمریکای امروز فرقی با دوران 

ترامپ نکرده است
ســخنگوی وزارت خارجه درباره 
توئیت روز یکشــنبه وزیر امور خارجه 
آمریکا درباره برجام مبنی بر دیپلماسی 
اصولی اظهار کرد: آمریکا متاســفانه 
همچنان بر رویه غلط دولت قبلی عمل 
می کند. آنچه امروز رخ می دهد با قبل 
از ۲۰ ژانویه تفاوتی نکرده است؛ همان 
فشار حداکثری و جنایت بر ملت با همان 
رویکرد ادامه داد. وی افزود: اکنون که 
با شــما صحبت می کنم، آمریکا فرقی 
با دوران ترامــپ در خصوص تحریم ها 
نکرده و این می تواند موجب شرم کسانی 
باشد که کارزار انتخاباتی خود را مبنی 

بر فاصله گرفتن از ترامپ پایه گذاشته 
بودند. اگر دیپلماسی اصاح مسیر غلط 
باشــد، ایران مطابق آنچه گفته پاسخ 
مناســب را به این اصاح سیاســت ها 
خواهــد داد. وی تاکید کــرد: تمامی 
اقدامات ایران برگشت پذیر هستند، به 
شرطی که طرف های مقابل به تعهدات 

خود پایبند باشند.
موضع ایران درباره حرمت سالح 

اتمی تغییر نکرده است
خطیب زاده همچنین درباره تاش 

قطر برای احیای برجام میــان ایران و 
آمریکا هم گفت: از این کمک ها استقبال 
می کنیم. قطر میان دوستان و همکاران 
منطقه ای ایران قرار دارد. رایزنی های 
نزدیکی میان ایران و قطر در ســطوح 
مختلف در جریان بوده است اما از سوی 
دیگر اجرای تعهــدات آمریکا نیازمند 
پیام بردن نیست، این کشور به راحتی 

می تواند این کار را بکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
علوی وزیر اطاعات، با بیان اینکه موضع 
ایران تغییر نکرده و بر صلح آمیز بودن 
همه فعالیت های هسته ای است، گفت: 
فتــوای مقام معظم رهبــری مبنی بر 
حرمت ساح های هســته ای به قوت 

خود باقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح 
کرد: هیچ کشــوری در دنیا نیست که 
درباره مصالح ملــی و امنیت ملی خود 
مصالحه کند. ایران به عنوان کنشــگر 
شناخته شده در صحنه بین المللی در 
مورد منافع ملی خود با کسی مصالحه 
نمی کند. برنامه موشکی ایران دفاعی 
و تدافعی است. برجام برای حل و فصل 
بحران ساختگی در مسیر پیگیری است.

واکنش به نگرانی سه کشور 
اروپایی درباره اورانیوم فلزی

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
درباره ابراز نگرانی های ســه کشــور 
اروپایی در خصــوص تولید اورانیوم 
فلزی، بــا بیان اینکه بحث ســوخت 
پیشرفته راکتورها یک موضوع قدیمی 
است، گفت: ایران در حوزه تحقیق و 
گســترش دانش صلح آمیز هسته ای 
خود همــواره این مســئله را مدنظر 
داشت و آن را به خاطر برجام متوقف 

کرده بود.
وی با اشــاره به اینکه اورانیوم فلزی 
ضرورت رسیدن به سوخت پیشرفته 
رآکتورها است، افزود: ایران کاری نکرده 
اال تحقیق و توسعه خود را برای سوخت 
انجام داده اســت و اگــر اروپایی ها به 
تعهداتشان برگردند، ایران هم فردای 

آن روز به تعهداتش برمی گردد.

وزارت خارجه برای سفر قالیباف 
هماهنگی گسترده ای انجام داد

وی در بخــش دیگری از نشســت 
خبری خــود در واکنش بــه اظهارات 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس مبنی 
بر اینکه ناهماهنگی وزارت امور خارجه 
باعث شد که نامه مقام معظم رهبری به 
رئیس دومای روسیه داده شود، گفت: 
آنچه شما از قول سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس گفتید، درست نیست و احتماالً 

اطاع دقیقی از موضوع نداشتند.
خطیب زاده افزود: آقــای قالیباف 
می داند که وزارت امــور خارجه در چه 
ابعاد و سطحی برای این سفر هماهنگی 
انجام داده است و خوب نیست از تریبون 
سخنگویی ریاســت مجلس سخنانی 

گفته شود که درست نیست.
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه 
تاش و فعالیت زیادی برای هماهنگی 
این سفر انجام داد، تاکید کرد: پیام مقام 
معظم رهبری به جایی که باید می رفت، 
رفته است و ان شــاءاهلل اثرات و برکات 
خود را خواهد داشت. سخنگوی وزارت 
خارجه درباره تصمیم برخی نمایندگان 
برای سوال از وزیر خارجه در خصوص 
کوتاهی این وزارتخانه در جریان سفر 
قالیباف به روسیه، تصریح کرد: مصالح 
ملی اجازه ورود بیشتر به این موضوع را 
نمی دهد اما اگر فکر می کنند که الزم 
است سوال را به صحن ببرند، این کار را 
انجام دهند تا جزئیات در صحن علنی 

مجلس مطرح شود.
تکذیب بازداشت کارمند 
کنسولگری ایران در ترکیه

ســخنگوی وزارت خارجه درباره 
ادعای مطرح شده در رسانه های ترکیه 
مبنی بر بازداشــت یکی از کارمندان 
سرکنســولگری ایران در اســتانبول، 
گفت:  هیچ کارمند سرکنســولگری 
ایران بازداشت نشــده و آنچه رخ داده 
بازداشت یکی از اتباع ایرانی در هنگام 

ورود به ترکیه است.
وی در این خصوص با تاکید بر اینکه 
این موضوع باید در مسیر خود حل شود، 

افزود: با دولت ترکیه در تماس هستیم و 
نتیجه را خواهیم گفت. 

محموله نفتی توقیفی آمریکا 
متعلق به بخش خصوصی است

خطیب زاده در بخــش دیگری از 
نشست خبری خود درباره فروش نفت 
ایران و اقدامات تخریبی آمریکا در این 
مسیر، اظهار داشــت: راهزنی آشکار 
آمریکا در آب هاست و جای شرم بسیار 
زیادی برای آمریکا دارد که به بهانه های 

واهی راهزنی دریایی انجام می دهد.
وی گفت: آنچه ایــن روزها درباره 
یک نفتکش گفته می شــود، محموله 
آن متعلق به دولت ایران نیســت بلکه 
متعلق به بخش خصوصی است و این 
در دوران بایدن صورت گرفته که قرار بود 
از گردنکشی دولت قبلی فاصله بگیرد 
و مســیر قبلی را اصاح کند اما رایزنی 
دریایی که از عهد باستان بوده، هنوز ادامه 
دارد و از جامعه بین المللی می خواهیم به 

این وضعیت رسیدگی کند.
تست کرونای ظریف منفی بود

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در 
این نشست همچنین در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا کسالت ظریف که منجر 
به غیبت روز گذشته او در مجلس شد 
به علت ابتا به کروناست، گفت: آقای 
ظریف کســالت مختصری داشت اما 
تســت کرونای او هم دیروز و هم امروز 

منفی بود. 

خطیب زاده بر تکلیف دولت برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تاکید کرد؛

آخرین اولتیماتوم های ایران درآستانه اسفند موعود

خبر

روز گذشته محمد بن عبدالرحمن بن جاسم 
آل ثانی، وزیر خارجه قطر طی سفرش به ایران با 
همتای ایرانــی اش، محمدجواد ظریف در محل 
وزارت امور خارجــه دیدار و دو طــرف در مورد 
روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو 
کردند. دیدار با حسن روحانی نیز در برنامه سفر 

او به ایران بود. 
سفر وزیر خارجه قطر به ایران در حالی صورت 
گرفت که طی روزهای گذشته اخبار زیادی درباره 
احتمال میانجی گری قطر میان ایران و آمریکا و 

ایران و عربستان مطرح شده است. 
یک تحلیلگر سیاست خارجی اما در خصوص 
میانجی گری قطر میان ایران و آمریکا معتقد است 
که بهبود روابط دو کشور نیازی به میانجیگری و 

کانال ارتباطی ندارد.

امیرعلی ابوالفتح در این ارتباط به »انتخاب«، 
گفت: در گفتگو با »انتخاب« ضمن اشاره به سفر 
وزیرخارجه قطر به ایران، گفت: طی ۴۰ ســال 
گذشته که روابط بین ایران و آمریکا دائما در تنش 
و چالش و بحران بوده، شــاهد تاش کشور های 
منطقه ای، اروپایی و غیراروپایی برای بهبود روابط 
بین ایران و آمریکا بودیم و در این جهت قدم هایی 
نیز برداشتند. اخیرا نیز کشور قطر که روابط خوبی 
با ایران و همین طور آمریکا دارد، تمایل خودش را 
برای ورود به این مسئله اعام کرده است. واقعیت 
این است که منافع ملی قطر مانند سایر کشور های 
حوزه خلیج فارس تا حدود زیادی تحت تاثیر روابط 
بین ایران و آمریکاست، ولی اینکه آیا این اقدامات 
می تواند نتیجه بخش باشد، خیلی قابل پیش بینی 

و تصور نیست.

وی با اشاره به ماهیت و وضعیت روابط بین ایران 
و آمریکا، تصریح کرد: بهبود روابط ایران و آمریکا 
نیازی به میانجیگری کشوری ندارد. ما سابق بر این 
شاهد بودیم که عمان به این موضوع ورود کرد، ولی 
مساله اینجاست که در آن دوران نیز عمان نقش 
ماینجیگری نداشت. عمان در واقع گزینه ای برای 
انجام مذاکره غیررسمی و غیرمستقیم بین ایران 
و آمریکا بود. چون دو کشــور در آن زمان شرایط 
مذاکره مستقیم را نداشتند و همچنین دو کشور 

سفارت فعال در خاک یکدیگر ندارند.
این کارشناس سیاست خارجی ادامه داد: البته 
که سفارت سوییس در خاک دو کشور نقش حافظ 
منافع دارد، ولی در آن مقطع طرفین ترجیح دادند 
که این مذاکرات در سفارت سوییس برگزار نشود، 
چراکه نمی خواستند این مذاکرات رسانه ای و افشا 

شود، لذا عمان را انتخاب کردند. مختصر باید به این 
نکته اشاره کرد که عمان در مذاکرات سابق بین 

ایران و آمریکا نقش یک کانال ارتباطی را داشت.
وی افــزود: موضوعــات و اختافات بین 
ایران و آمریکا کاما مشــخص و شفاف است و 
طرفین بار ها و بار ها مواضع و نظرات خودشان 
را درباره موضوعات مختلــف به یکدیگر اعام 

کردند. من فکر می کنم که بهبــود این روابط 
نیازمند میانجیگری یا کانال ارتباطی نیست. 
به ویژه آنکه اگر نیازی هــم به وجود یک نقش 
میانیجی گر باشــد، قطر آن وزنه و قدرت را هم 
برای ایجاد یک وســاطت و میانجیگری ندارد. 
وقتی فرانســه و ژاپن موفق به این میانجیگری 

نشدند، قطعا قطر هم نمی تواند.

امیرعلی ابوالفتح تحلیل کرد؛

سفروزیرقطریبهایرانواحتمالمیانجیگری

 شماره   736 / سه شنبه 28 بهمن   1399  /   4 رجب 1442  / 16 فوریه   2021

رئیس قوه قضائیه:
دِرزندانهابهرویمدعیان

حقوقبشربازاست
ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضائیه در جلسه 
شورای عالی ضمن انتقاد از ادعاهای حقوق بشری 
برخی کشورهای غربی، گفت: ما آمادگی داریم در 
زندان های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر 
زندانی را که می خواهند در ایران، ببینند؛ مشروط 
به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها 
می خواهیم ببینیم، در ایــن صورت معلوم خواهد 
شد که حقوق بشر در کدام کشــور بیشتر رعایت 
می شــود. وی افزود: ادعا کافی است اگر اهل عمل 
هستید بسم اهلل، شما زندان های ما را ببینید ما هم 

زندان های شما را.
    

ظریف: 
ژاپنداراییهایبلوکهشدهایران

راآزادکند
محمدجــواد ظریف، وزیــر امــور خارجه در 
گفت وگویی با کیودو نیوز با اشاره به اینکه ژاپن دوست 
خوب ایران است و با آمریکا نیز روابط خوبی دارد، اظهار 
کرد: از آنجایی که ایاالت متحده در حال نقض قوانین 
بین الملل است، بهترین نقشی که ژاپن می تواند بازی 
کند این است که به آمریکایی ها نشان دهد که ژاپن 
تصمیم های غیرقانونی آن ها را اعمال نخواهد کرد. 
ظریف همچنین از ژاپن خواســت که دارایی های 
بلوکه  شده ایران در بانک های ژاپن ذیل تحریم های 
آمریکا که در حدود 1۰ میلیارد دالر است را آزاد کند.

    
امروز برگزار می شود؛

رزمایشدریاییایرانوروسیه
دراقیانوسهند

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و 
روسیه با حضور یگان های سطحی و پروازی نیروی 
دریایی ایران و روسیه از امروز، سه شنبه در شمال 
اقیانوس هند آغاز می شود. امیر دریادار دوم غامرضا 
طحانی، ســخنگوی این رزمایش گفــت: در این 
رزمایش که با شعار »همکاری جمعی در دریا برای 
امنیت تجارت دریایی« و در منطقه ای به وسعت 1۷ 
هزار کیلومتر، با پیام صلح و دوستی برگزار می شود، 
عاوه بر نیروهای ســپاه و ارتش، یگان های شناور 
روسیه متشکل از ناوشکن Stoiky، ناو لجستیکی 

KoLa و یک فروند بالگرد حضور دارند.
    

تالشروسیهبرای
بازگشتآمریکابهبرجام

معاون وزیر امور خارجه روسیه از تاش کشورش 
برای احیای برجام خبر داد . به گزارش ایلنا به نقل از 
تاس، سرگئی ریابکوف گفت: ما و واشنگتن و پکن 
درباره طرح  چین برای برگزاری نشست چندجانبه 
برای بررســی  بازگشــت ایاالت متحده به برجام 
گفت وگو و مشورت  کرده ایم  و احتماالً در آن جلسه  
شرکت خواهیم  کرد. ریابکوف افزود: ما همکاران 
ایرانی را به مسئولیت پذیری و خویشتنداری دعوت 
می کنیم. بنابراین، اگر همه طرف ها آمادگی داشته 
باشند ، من فکر می کنم پیشنهاد همکاران چینی ما 

مفید باشد و می تواند اجرا شود.
    

حمایتاصالحطلبانازالریجانی
منتفیاست

به گزارش خبرگزاری دانشــجو، احمد شریف، 
دبیرکل حزب هدا در رابطه با بررســی کاندیداتوری 
افرادی چون الریجانی در نهاد اجماع ساز اصاح طلبان، 
گفت: ما بارها گفتیم که راهبرد اصلی اصاح طلبان 
بــرای انتخابات ریاســت جمهــوری 1۴۰۰ صرفا 
کاندیدای اصاح طلب است و آقای الریجانی متعلق به 
اردوگاه اصاح طلبان نیست که در رابطه با ایشان بحثی 
داشته باشیم. وی با بیان اینکه کاندیدای اصاح طلبان 
باید خط مشی، تفکر و گفتمان اصاح طلبی را پیگیری 
کند، افزود: با این تفاسیر حمایت از آقای الریجانی که 
یک شخصیت اصولگرا محسوب می شود و همه به این 

امر اذعان دارند، منتفی است.
    

جزئیاتجدیدترینتقسیمات
کشوریجنوببلوچستان

معین الدین ســعیدی، نماینــده مردم جنوب 
بلوچستان در مجلس شورای اســامی گفت: در 
تقسیمات جدید کشوری یک شهرستان، دو بخش 
و یک شهر جدید به جنوب بلوچستان اضافه خواهد 
شد. وی توضیح داد: به  جای بخش زرآباد، دهستان 
کهیر در حوزه شهرســتان کنارک به بخش تبدیل 
می شود تا شهرستان کنارک مشتمل بر دو بخش 
کهیر و مرکزی شود. هم چنین در حوزه شهرستان 
چابهار دهستان پیرسهراب تبدیل به بخش خواهد 
شد تا بخش های این شهرستان به سه بخش شامل 
پیرسهراب، پان و مرکزی ارتقا یابد. همچنین روستا 

و بندر راهبردی بریس هم به شهر تبدیل می شود. 

خطیب زاده درباره تصمیم 
نمایندگان برای سوال از 
وزیر خارجه در خصوص 
سفر قالیباف به روسیه، 
گفت: مصالح ملی اجازه 

ورود بیشتر به این موضوع 
را نمی دهد؛ اما اگر فکر 
می کنند که الزم است، 

سوال را به صحن ببرند تا 
جزئیات در صحن علنی 

مجلس مطرح شود

اکنون که با شما صحبت 
می کنم، آمریکا فرقی با 

دوران ترامپ در خصوص 
تحریم ها نکرده، اما اگر 

دیپلماسی اصالح مسیر 
غلط باشد، ایران مطابق 

آنچه گفته پاسخ مناسب 
را به این اصالح سیاست ها 

خواهد داد

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 درباره طرح 
شفافیت آرای نمایندگان مجلس گفت: من مخالف این نوع 
شفافیت هستم چرا که اگر قرار باشد شــفافیت درباره رأی و 
تصمیم لحاظ شود، باید همه این شفافیت را داشته باشند؛ به 
عنوان مثال شورای نگهبان و تشخیص مصلحت هم باید در 

زمینه آرای خود شفاف عمل کنند.
به گزارش اعتمادآناین، ســیدمصطفی هاشمی طبا، 
در این خصوص افزود: از ســویی این طرح اســتقال رأی 

نمایندگان را از بین می برد، یک ایــراد عمده دیگر در این 
طرح این است که مبنای تصمیم گیری نماینده برای رأی 
دادن یا ندادن به طرح، منفعت یا تهدید و تطمیع می شود؛ 
یعنی باید تابع نظر گروه هایی باشند که یا نماینده را تهدید 

یا تطمیع می کنند.
وی تاکید کرد که خروجی رأی مجلس مهم اســت نه 
تک تک آرای نماینــدگان، و توضیح داد: شــفافیت آرای 
نمایندگان مجلــس باعث خودسانســوری نمایندگان و 
انحراف عملکرد مجلس می شود چرا که مدام با هر رأیی باید 
از عواقب موضوع واهمه داشته باشد و در عمل نماینده اسیر 

دست گروه های مختلف می شود.
او ادامه داد: ممکن است در برخی کشورها رأی شفاف در 
مجلس بر اساس سازوکار سیاسی آن کشور خروجی بهتری 

داشــته باشــد، اما در وضعیت فعلی کشــور ما، آرای شفاف 
نمایندگان خروجی ای برای کشور نخواهد داشت جز اینکه 

نماینده درگیر مشکات جدی شود.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 96، اضافه کرد: 
البته به اندازه ای مجلس یازدهم روی این مساله مانور داده بود 
که رد طرح شفافیت در روزهای اخیر در مجلس برای من بسیار 
عجیب بود و برایم جای تعجب دارد نمایندگان مجلس یازدهم 
که تا این حد برای همه امور مملکت نسخه می پیچند، نتوانستند 

این طرح را تصویب کنند.
هتاکان به روحانی، بی سیم به دست هستند

هاشمی طبا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی 
گروه های سیاسی به مجلس برای تصویب این طرح فشار 
می آورند و حتی بیانیه و نامه می دهند، گفت: ظاهراً این 

جریان ها رهبری گروه های فشار را در دست دارند. در واقع 
جریان های سیاســی برای تصویب این طرح به مجلس 
فشــار می آورند که رهبری گروه های فشــار را در دست 
دارند و با عناوینی از قبیل اینکه »مجلس انقابی نیست« 
و »مجلس سازشکار اســت« می خواهند نمایندگان را 

تحت فشار بگذارند.
وی گفت: اخیراً که آقای جهانگیری به سفری رفته بود در 
تجمعات، گروهی بی سیم به دست به دولت و رئیس جمهور 
ناسزا می گفتند؛ اینها مردم نیستند بلکه گروه های سیاسی 
خاصی هستند که با عناوینی از قبیل اینکه »مجلس انقابی 
نیست« و »مجلس سازشکار است« می خواهند نمایندگان 
را تحت فشــار بگذارند و یکی از ابزارهایشــان نیز همین 

موضوع طرح شفافیت آرای مجلس است.

هاشمی طبا:

آرایشوراینگهبانومجمعتشخیصهمبایدشفافباشد


